
Protokoll fört vid byggnadsföreningen Vasa u.p.a i Hjortnäs ordinarie samanträde måndag den 
11 maj 1919 
 
   § 1 
Stämman öppnades av Fred. Back som valdes till ordf. Till sekr. valdes undertecknad. 
 
   § 2 
Val av styrelse och omvaldes P. Backlund, And. Bos, och Fred. Back. 
Till styrelsen supl. utsågs Knuts Olov Andersson och E. Nordström. 
 
   § 3 
Styrelsens berättelse över inkomster och utgifter föredrogs i samband med 
revisionsberättelsen och godkändes och beviljades ansvarsfrihet. 
 
   § 4 
Till revisorer blevo valda O.Markus och E. Sjögren och supl. A. Larsson och E. Linder. 
 
   § 5 
Diskuterades frågan om husets tillsyn och begagnande. Diskussionen  inledes av E. Linder 
som hade sett genom tidningen att valborgsmässofirande hade firats i lokalen och att dans 
förekommit. Talaren tyckte att det gått för långt. Det vore ej något hedrande för 
byggnadsföreningen. Lokalen borde ej vidare upplåtas för dans. 
Nästa talare Knuts Olov Andersson tyckte, att man ej borde förbjuda dansen inom lokalen och 
påvisade att det vore bättre ordning under danstillställningar nu än förr. Också hade barnen 
den fördelen att ej trampa den långa vägen till och från dansbanorna. Man borde förbjuda de 
dåliga biografföreställningarna. 
B.P. Eriksson. Man bör motarbeta det som är ondt och stödja det som är gott. Hade sett att 
lokalen börjar likna den gamla danslokalen i byn full med tomma buteljer och skräp både 
inom och utom lokalen och vore en skamfläck i byns centrum. Ville att byns gamla kulturhärd 
ej skulle användas på detta sätt. 
E. Nordström erindrade att det har sina sidor att helt och hållet förbjuda dansen då lokalen ej 
klokt nog, en gång invigts i dans. Uttalade den åsikten att ordning och kontroll skall 
förehavas, i annat fall kan lokalen dela samma öde som den förutnämnda danslokalen, om 
ansvar, hävd och vård ej skulle gjöra sig gällande. Lokalen vore byggd för ideella strävanden. 
Då diskussionsämnet ej vara kungort kunde det ej fattas något beslut. Styrelsen fick taga de 
gjorda uttalande i akt. 
 
   § 6 
Att justera protokollet valdes And. Åkerström d.ä och Nygårds Dan. Andersson . 
 
    Dag som ovan  
    E Nordström 
    t.f sekreterare 
 
Justerat 
Nygårds D. Andersson A. Åkerström 


